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Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej 

„Śpiewam mojej Ojczyźnie” 

 

REGULAMIN  
 

Wstęp  

Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką 

w Polsce. Od kilkunastu lat jesteśmy organizatorami przeglądów, konkursów i wieczorów  

pieśni patriotycznej w parafiach i w diecezjach. Od sześciu lat był organizowany 

Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej w Krakowie. Kontynuując dotychczasowe 

inicjatywy diecezjalne w tym zakresie, proponujemy od tego roku nieco zmienioną formę  

i miejsce Ogólnopolskiego Festiwalu. Pragniemy zaprosić przedstawiciela wskazanego przez 

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej na Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej  

do Zamku Królewskiego w Warszawie.  

Koncertowi „Śpiewam mojej Ojczyźnie” towarzyszyć będą słowa Św. Jana Pawła II  

„O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja. Bądź 

pozdrowiona” (Warszawa, 8.06.1987 r.).  

 

Organizatorzy 

 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej 

Ojczyźnie” jest Akcja Katolicka w Polsce. 

2. Koncert realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  

3. Współorganizatorem Koncertu jest Zamek Królewski w Warszawie.  

4. Głównym partnerem Koncertu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  

w Warszawie.  

 

 

Idea Koncertu 

 

1. Popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej przez dzieci, młodzież  

i dorosłych. 

2. Pogłębianie miłości do Ojczyzny szczególnie u młodego pokolenia Polaków. 

3. Włączenie się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.   

 

 

Wykonawcy 

1. W Koncercie mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-

instrumentalne oraz chóry (w różnych grupach wiekowych).  
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2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia pięciu utworów.  

3. Podczas występu Wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu, 

podkładów muzycznych, śpiewać a’capella lub korzystać z fortepianu znajdującego 

się w Sali Koncertowej.  

4. Wymagane jest pamięciowe (z wyjątkiem prezentacji wielogłosowych – chóry) 

wykonanie utworów w języku polskim.  

 

Zgłoszenia 

 

1. Reprezentanta diecezji na Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej zgłaszają 

Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej (DIAK), przesyłając kartę zgłoszenia (wzór  

w załączeniu).  

Osoba zgłaszająca odpowiedzialna jest za przekazanie Wykonawcy informacji  

od Organizatora.  

2. Zgłoszenie należy przesłać: 

listownie na adres: Akcja Katolicka w Polsce, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa 

pocztą elektroniczną na adres: akwpl@ak.org.pl 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. Ostatecznego wyboru Wykonawców Koncertu oraz ich repertuaru dokona Rada 

Artystyczna Organizatora, uwzględniając kolejność zgłoszeń i przygotowany 

repertuar.  

5. Do 15 października br. Organizator opublikuje na stronie internetowej www.ak.org.pl 

listę Wykonawców wraz z repertuarem.   

6. Zgłoszenie do Koncertu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody przez Wykonawców Koncertu (w tym także przez rodziców lub 

prawnych opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez 

Organizatora ich danych osobowych oraz zdjęć na potrzeby Koncertu (zgodnie  

z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 

pozycja 926 ze zm.).  

7. Informacje dotyczące organizowanego Koncertu będą zamieszczane na stronie 

internetowej Organizatora. 

 

Termin i miejsce  

 

1. Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej organizowany jest w niedzielę,  

13 listopada 2016 r.  

2. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą św., w intencji Ojczyzny w Bazylice 

Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 

3. Koncert Pieśni Patriotycznej rozpocznie się o godz.13.00 w Sali Koncertowej Zamku 

Królewskiego.    

 

 

Nagrody 

 

1. Każdy występujący podmiot (Wykonawca) otrzyma dyplom i pamiątkową statuetkę. 

 

Uwagi dodatkowe 

 

1. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną, nagłośnienie i fortepian.  

2. Dla Wykonawców przewidziany jest drobny ciepły poczęstunek. 

3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i pobytu.  

http://www.ak.org.pl/
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4. Dzieci i młodzież biorąca udział w wydarzeniu pozostaje pod opieką rodziców  

lub opiekunów.  

5. Organizatorzy udostępniają Wykonawcom parking przy Arkadach Kubickiego, w tym 

dla autokarów i busów. 

6. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Organizator. 

7. Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej ma charakter cykliczny i będzie 

kontynuowany co roku.    


